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Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS, 

 Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica 
 

vyhlasuje v rámci prieskumu trhu v súlade s podmienkami  

Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 

výzvu na predloženie ponúk 
 

pre uzatvorenie zmluvy na zákazku k projektu s názvom 

 

 

„ Zlepšenie energetickej efektívosti ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS “ 
 

 

PODKLADY NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 

Spoločnosť Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS, Zigmund šachta 13, 

96901 Banská Štiavnica, IČO 30462185, (ďalej len zadávateľ) vyhlasuje prieskum trhu v súlade 

s podmienkami Operačného programu Kvalita životného prostredia projektu s názvom „Zlepšenie 

energetickej efektívnosti ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS“ 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZADÁVATEĽA: 

      Obchodné meno:   Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS 

      Sídlo spoločnosti:  Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica 

      Štatutárny zástupca:  Roman Rückschloss 

IČO :    30462185 

IČ DPH :    SK1020614727 

Kontaktná osoba:   Tomáš Rückschloss 

Telefón:    +421 45 6922168 

Mobilný telefón:  +421 903 506 485 

Fax:    +421 45 6922170 

email:     tomas@ruckbs.sk 

Kontaktná osoba:   PaedDr. Jaroslav Zerola 

Mobilný telefón:  +421 903 580110 

Fax:    +421 45 6922170 

email:     projektservis@gmail.com 

 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59 

 

2. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY/PRIESKUMU TRHU 
2.1. Predmetom prieskumu trhu je uzatvorenie zmluvy pre projekt s názvom: „Zlepšenie 

energetickej efektívnosti ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS“, pričom projekt sa skladá 

z dodávky stavebných prác vrátane tovarov (technológií) v jednom tzv. logickom celku určenom 

pre danú činnosť.  
2.2. Predmetom prieskumu trhu pre predkladanie ponúk je dodávka stavebných prác a tovarov 

(technológií) uvedených v samostatnej prílohe tohto prieskumu (Príloha 1). Technickú špecifikáciu 

a podrobnosti na základe vyžiadania (písomne, e-mailom). 

2.3. Ďalšie požadované podmienky: 
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- dodávka stavebných prác, vrátane nových strojov a technologických zariadení (novým je strojom 

alebo technologické zariadenie také, ktoré ešte nebolo zaradené do výrobného procesu), 

- doprava strojov a technologických zariadení do miesta plnenia – miestom plnenia a miesta 

realizácie je: Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica, do výrobnej haly, v ktorej budú dané 

stroje a technologické zariadenia umiestnené, 

- realizácia všetkých schvaľovacích procesov nevyhnutných na riadnu prevádzku, realizácia 

nepretržitej skúšobnej prevádzky v trvaní 72 hodín – ukončenie skúšobnej prevádzky nastane až 

vtedy, ak počas 72 hodín nedôjde k poruche a inému prerušeniu prevádzky spôsobenej strojmi alebo 

technologickými zariadeniami, 

- záručná doba na stavebné práce 5 rokov a stroje a technologické zariadenia musí 2 roky, pričom 

vykonávanie záručných opráv musí byť v lehote do 24 hodín od jej nahlásenia  uchádzačovi 

(dodávateľovi) priamo v mieste umiestnenia a to bez akejkoľvek finančnej náhrady. 

 

3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

Navrhovateľ predkladá ponuku na celý predmet prieskumu trhu, ktorý tvorí jeden logický celok. 

 

4. CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY/PRIESKUMU TRHU 

4.1. Cena uvedená v návrhu navrhovateľa bude uvedené v Eurách a nesmie byť viazaná na inú 

menu. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov.  

4.2. Navrhovaná cena musí byť maximálna, vrátane všetkých nákladov navrhovateľa súvisiacich 

so očakávaným splnením predmetu požadovaného záväzku a jeho dodaním do miesta plnenia 

vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ v zmysle zákona c. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty).  

4.3. Ak je navrhovateľ platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

• sadzba DPH a výška DPH,  

• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

4.4. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH upozorní.  

 

5. POKYNY NA ZOSTAVENIE NÁVRHU/PONUKY 

5.1. Obsah návrhu/ponuky, na ktorom zadávateľ trvá: 

- presné označenie navrhovateľa s uvedením identifikačných údajov predovšetkým obchodného 

mena, sídla, IČO, štatutárneho orgánu, 

- opis ponúkaných častí predmetu zákazky s uvedením všetkým požadovaných údajov, 

- návrh ceny jednotlivých častí predmetu zákazky v požadovanej štruktúre. 

5.2. Návrh, ktorý nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilý na 

zahrnutie do prieskumu trhu. 

5.3. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša navrhovateľ bez akéhokoľvek 

finančného nároku voči vyhlasovateľovi. Návrhy doručené na adresu vyhlasovateľa sa 

navrhovateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlasovateľa.  

5.4. Pre zostavenie návrhu/ponuky navrhovateľ môže využiť tabuľku pripravenú zadávateľom vo 

formáte MS EXCEL a môže návrh/ponuku spracovať a doručiť prostredníctvom tejto pomôcky 

(Príloha č. 2). 

5.5. Obhliadka miesta realizácie je možná po predchádzajúcom telefonickom dohovore 

s kontaktnou osobou v pracovných dňoch v čase 8.00-13.00 hod. v termíne do 23.07.2021. 

Obhliadka miesta realizácie nie je podmienkou na účasť v prieskume trhu. 

5.6. Navrhovateľ/uchádzač musí byť subjektom, ktorý je v čase zadávania a realizácie zákazky 

oprávnený dodávať tovar v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie 

verejne uvedené v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri). 

 

6. PREDKLADANIE NÁVRHOV 
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6.1. Návrhy sú navrhovatelia povinní doručiť poštou, kuriérom, faxom, elektronickou poštou 

alebo osobne v termíne do 30.07.2021 do 12,00 hod. (SEČ). Adresa pre doručovanie: Roman 

Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS, Zigmund šachta 13, 96901 Banská 

Štiavnica. kontaktná osoba pre osobné doručovanie: Tomáš Rückschloss. Pracovná doba 

zadávateľa je v pracovné dni: 8:00 hod. – 15:00 hod.. Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: 

tomas@ruckbs.sk, projektservis@gmail.com (doručovanie na obidve adresy podmienkou).  

Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený 

navrhovateľovi neotvorený, resp. nebude zaradený do hodnotenia. 

6.2. Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne navrhovateľ predkladá návrh na splnenie 

požadovaného záväzku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:  

- identifikačné údaje zadávateľa: Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS, 

Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica, 

- identifikačné údaje navrhovateľa (názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania),  

      - označenie heslom:                   „Prieskum trhu – NEOTVÁRAŤ“ 

6.3. Pri doručení elektronickou poštou (e-mail) do predmetu navrhovateľ napíše „Prieskum trhu“, 

požadovaný formát ponuky je *pdf. 

6.4. Celý návrh a tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo  

alebo českom jazyku.  

 

7. URČENIE KRITÉRIA A SPÔSOBU VYHODNOTENIA PONÚK 

7.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Za najvhodnejší bude považovať 

návrh s najnižšou cenou bez DPH.  
7.2. Zadávateľ bude vyhodnocovať jednotlivé cenové ponuky. Hodnotenie návrhov je neverejné. 

 

Banská Štiavnica, 15.07.2021 

 

Roman Rückschloss, v.r. 

 

Príloha 1 – Podklady pre stanovenie ceny – výkaz výmer 

Príloha 2 – Pomôcka pre zostavenie ponuky/návrhu 
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